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Hvordan overdrager du en rådgiver fuldmagt til at indberette via 

NemRefusion?  

Mange selvstændige og mindre virksomheder ønsker at få andre til at anmode om refusion for syge- og 

barseldagpenge for sig. Det kan være, fordi de kun sjældent har behov for at gøre det, eller fordi de ikke har 

en pc med adgang til Internettet. Disse virksomheder kan henvende sig til deres revisor, til en ekstern 

bogholder eller til en anden rådgiver og give vedkommende fuldmagt til at indberette via NemRefusion på 

deres vegne.  

Denne vejledning fortæller, hvordan du giver en anden fuldmagt til at indberette på dine vegne. 

Vejledningen kan også bruges af revisorer og andre rådgivere, når de skal hjælpe deres kunder i processen 

med at give fuldmagt.  

Siden august 2011 har det alene været muligt at give fuldmagt digitalt. Dette betyder, at fuldmagtsgiveren 

skal have en digital signatur – et såkaldt NemID medarbejdersignatur – for at kunne give fuldmagten. 

NemID til personer (NemID-privat) kan ikke benyttes til at give fuldmagt.  

I denne vejledning kaldes fuldmagtsgiveren for ’virksomheden’ (som altså også kan være en selvstændig), 

og den, fuldmagten gives til, kaldes for ’rådgiveren’.  

Vejledningen antager, at rådgiveren er med i alle de nødvendige skridt i processen. Men det er selvfølgelig 

ikke et krav. Hvis virksomheden selv kan gøre det, er der ikke behov for at involvere en rådgiver før selve 

fuldmagtsgivningen – dvs. punkt 9 nedenfor.  

Rådgiveren skal være opmærksom på, at en meget tæt involvering i processen med at anskaffe digital 

medarbejdersignatur til virksomheden og den efterfølgende tildeling af fuldmagt kan udsætte rådgiveren 

for kritik i forhold til habilitet og uafhængighed. Det er op til rådgiveren at vurdere, hvordan dette 

håndteres.  

Se den trinvise vejledning fra næste side! 
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Sådan får du en NemID medarbejdersignatur  
Hvis virksomheden har en pc med Internet-adgang og en e-mail-adresse, kan du springe til 

punkt 3. Ellers kan du starte her:  

1. Virksomheden går hen til rådgiveren, som har en pc med adgang til Internettet – forudsætter vi.

2. Virksomheden opretter sammen med rådgiveren en e-mail-adresse for virksomheden. Det kan

f.eks. være en Gmail-adresse – se gmail.google.com – eller en Hotmail-adresse – se

http://www.hotmail.com 

Se vejledning til Hotmail her: www.wikihow.com/Create-a-Hotmail-Account 

Se vejledning til Gmail her: www.youtube.com/watch?v=RYhrIsFnk8E.  

3. Dernæst skal virksomheden bestille en NemID medarbejdersignatur. Det sker via DanID’s

hjemmeside:

https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/

Ved bestillingen opgives virksomhedens e-mail-adresse, f.eks. den netop oprettede

Gmail- eller Hotmail-adresse.

På DanID’s hjemmeside finder du hjælp til bestilling af NemID medarbejdersignatur her: 

https://www.nets-

danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/bestilling_og_administration/bestilling/ 

Virk.dk har også lavet en video, om hvordan du bestiller en NemID medarbejdersignatur: 

http://www.virk.dk/sites/digitalpost/forside/det-tekniske/film-om-digital-post/film-til-

administratorer.html 

Der kan bestilles en NemID medarbejdersignatur med nøglekort, så kan rådgiveren og 

virksomheden logge på en hvilken som helst computer hos enten rådgiveren eller virksomheden, 

eller der kan bestilles en NemID medarbejdersignatur med nøglefil, så kan filen ligge på en bestemt 

computer eller overføres til et USB drev. 

Det frarådes dog at NemID medarbejdersignaturen ligger på rådgiverens computer. 

4. Den videre procedure for oprettelsen af en NemID medarbejdersignatur afventer en

installationsmail til virksomheden samt installationskode/nøglekortet. Installationsmailen sendes til

virksomhedens angivne e-mail-adresse. Virksomheden kan eventuelt aftale med rådgiveren, at det

er rådgiveren, der overvåger virksomhedens e-mail konto.

gmail.google.com
http://www.hotmail.com/
http://www.wikihow.com/Create-a-Hotmail-Account
https://www.youtube.com/watch?v=RYhrIsFnk8E
https://www.youtube.com/watch?v=RYhrIsFnk8E
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/bestilling_og_administration/bestilling/
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/bestilling_og_administration/bestilling/
http://www.virk.dk/sites/digitalpost/forside/det-tekniske/film-om-digital-post/film-til-administratorer.html
http://www.virk.dk/sites/digitalpost/forside/det-tekniske/film-om-digital-post/film-til-administratorer.html
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Der kommer jævnligt information til virksomheden om NemID medarbejdersignatur m.v. på den 

angivne e-mail adresse også efter installationen. Det bør virksomheden og rådgiveren 

være opmærksomme på, hvis de aftaler, at rådgiveren også efter afslutningen af installationen af 

NemID medarbejdersignaturen overvåger virksomhedens e-mail-konto og aftale, hvad der skal 

gøres i den forbindelse. 

5. Når der er kommet en installationsmail til virksomheden, og når virksomheden har modtaget

installationskoden/nøglekortet med almindelig post, aftaler virksomheden og rådgiveren et nyt

møde hos rådgiveren.

6. Sammen opretter de virksomhedens NemID medarbejdersignatur. Det kan ske på

rådgiverens pc, hvis der ikke er andre muligheder.

Se evt. virk.dk’s video igen: 

http://www.virk.dk/sites/digitalpost/forside/det-tekniske/film-om-digital-post/film-til-

administratorer.html 

7. Hvis virksomhedens NemID medarbejdersignatur bliver oprettet på rådgiverens pc med en nøglefil,

bør den overføres til et USB-stik. Det sker ved at tage en sikkerhedskopi af signaturen. På en dansk

Windows-pc sker ved at trykke på ”Start”, ”Programmer”, ”NemID” og herefter vælge ”Tag

Sikkerhedskopi”. Når du skal vælge, hvor du vil gemme sikkerhedskopien, så vælger du dit USB-stik.

Se DanID’s vejledning: 

https://www.nets-

danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/vedligeholdelse/sikkerhedskop

iering/opret_sikkerhedskopi_i_windows/ 

8. Hvis virksomhedens NemID medarbejdersignatur er blevet oprettet på rådgiverens pc, anbefales

det kraftigt at slette den fra rådgiverens pc, så snart den er kopieret over på et USB-stik. Det sker på

en dansk Windows-pc ved at trykke på ”Start”, ”Programmer”, ”NemID” og herefter vælge ”Slet

Digital signatur”. Herefter følger du instruktionerne og vælger den persons digitale

medarbejdersignatur, du ønsker at fjerne fra pc’en.

Se DanID’s vejledning: 

https://www.nets-

danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/vedligeholdelse/slet_signatur_

paa_windows/ 

NB: Det er ifølge reglerne virksomheden, der har ansvaret for brugen af medarbejdersignaturen, 

og at vilkårene bliver overholdt. Også når en rådgiver har medvirket, som her beskrevet.  

http://www.virk.dk/sites/digitalpost/forside/det-tekniske/film-om-digital-post/film-til-administratorer.html
http://www.virk.dk/sites/digitalpost/forside/det-tekniske/film-om-digital-post/film-til-administratorer.html
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/vedligeholdelse/sikkerhedskopiering/opret_sikkerhedskopi_i_windows/
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/vedligeholdelse/sikkerhedskopiering/opret_sikkerhedskopi_i_windows/
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/vedligeholdelse/sikkerhedskopiering/opret_sikkerhedskopi_i_windows/
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/vedligeholdelse/slet_signatur_paa_windows/
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/vedligeholdelse/slet_signatur_paa_windows/
https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/noeglefil/vedligeholdelse/slet_signatur_paa_windows/


August 2015 4 

Sådan giver du fuldmagt til at indberette via NemRefusion 

9. Nu kan virksomheden give rådgiveren fuldmagt til at indberette via NemRefusion på

virksomhedens vejledning. Det sker ved at logge på Virk.dk med virksomhedens NemID

medarbejdersignatur (vælg den eventuelt fra USB-stikket) og gå ind i Brugeradministration.

Se Virk.dk’s vejledning, Giv erhvervsfuldmagt: 

http://www.virk.dk/home/hjaelp/brugerrettigheder/fuldmagt.html 

10. Rådgiveren skal som fuldmagtshaver tildele en medarbejder til den gruppe, som blev oprettet i

fuldmagtsgivningsprocessen. Først da træder fuldmagten i kraft.

http://www.virk.dk/home/hjaelp/brugerrettigheder/fuldmagt.html



